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A Képviselő-testület  6  igen  szavazattal  -  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  -  az  alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület  6  igen  szavazattal  -  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  -  az  alábbi
határozatot hozza:

63/2022. (VIII.24.) Öh. számú határozat 
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 
a  Létavértesi  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Ház
intézményvezetői  megbízására pályázatot tesz közzé a határozat
1. számú melléklete szerint. 
A közzététel helye: Létavértes Városi Önkormányzat honlapja –
letavertes.hu 
Felelős: Menyhárt Károly polgármester 
Határidő: Azonnal 
A pályázat elbírálására a Képviselőtestület bizottságot hoz létre,
melynek  tagjai  a  Kulturális  bizottság  tagjai  kiegészülve  a
kulturális szakértővel. 
Megbízza  Menyhárt  Károly  polgármestert,  hogy  a  tagok
felkéréséről gondoskodjon. 
Felelős: Menyhárt Károly polgármester 
Határidő: Azonnal 

A kulturális  intézményben  foglalkoztatottak  munkaköreiről  és
foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat
lefolytatásának  rendjéről,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú
rendelet  módosításáról  szóló  39/2020.(X.30.)  EMMI  rendelet
5.§.(9)  bekezdésére  hivatkozással,  amennyiben  az
intézményvezető munkaviszonyának megszűnését követő napon
(szeptember  15.)  a  pályázati  eljárás  még  nem  zárul  le,  s  az
intézményvezetői  munkakör  nem  kerül  betöltésre  a
követelményeknek  megfelelő  Pappné  Szabó  Mária  jelenlegi
intézményvezetőt  a  pályázati  eljárás  lezárásáig,  de  maximum
120  nap  időtartamra  (2023.január  14.)  az  intézményvezetői
feladatok ellátásával megbízza. 
Felelős: Menyhárt Károly polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 15.

1. számú melléklet a 63/2022. (VIII.24.) számú határozathoz 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Pályázatot meghirdető szervezet: 
Létavértes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 
4281 Létavértes, Kossuth u. 4. 

Munkakör megnevezése: 
intézményvezető 
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Munkavégzés helye: Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház
4281 Létavértes, Rózsa u. 1. 

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Vezetői megbízás időtartama: 5 év 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 
A  jogszabályban  és  a  Képviselőtestület  által  meghatározott  közművelődési  célok  és
programok  megvalósítása.  Az  intézmény  alapító  okiratában  foglalt  feladtok  ellátása.  A
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi  CXL.  törvényben  foglalt  közművelődési,  könyvtári  feladatok  ellátása.  A  település
közművelődési  tevékenységének  koordinálása.  Helyi,  térségi  kiállítások  megszervezése,
kulturális  versenyek  szervezése,  lebonyolítása.  Rendezvények  lebonyolításához  pályázatok
készítése.  A Könyvtár  működtetésével  kapcsolatos  feladatok ellátása.  Az  intézményvezető
feladata  és  felelőssége  az  intézmény  szakszerű,  jogszerű  és  hatékony  működésének
biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Közreműködés a település kulturális
kommunikációjában. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az
intézmény gazdálkodásért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Képesítési feltételek: 
A  kulturális  intézményben  foglalkoztatottak  munkaköreiről  és  foglalkoztatási
követelményeiről,  az  intézményvezetői  pályázat  lefolytatásának  rendjéről,  valamint  egyes
kulturális  tárgyú  rendeletek  módosításáról  szóló  39/2020.  (X.30.)  EMMI  rendelet
(továbbiakban  EMMI  rendelet),  valamint  az  1997.  évi  CXL.  törvénynek  megfelelően  a
közművelődési intézményben vezetői  beosztás ellátásával olyan személy bízható meg, aki az
alábbi megbízási feltételekkel rendelkezik:

A megbízás feltételei: 
a.) AZ  EMMI  rendelet   „Intézménytípusok  vezetővel  szemben  támasztott  speciális

szakmai követe követelményekről” szóló 1. számú melléklet

a. 5500 fő  lélekszámot meghaladó települési könyvtárnak vezetőjére vonatkozó 4,

vagy 

b. közművelődési intézmény vezetőjére vonatozó 9. pontjában

meghatározott feltételeknek való megfelelés. 
b.) az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés (vagy annak vállalása, hogy

két éven belül elvégzi).

c.) büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettség. 

Elvárt kompetenciák: 
- kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség

- csapatszellem kialakításának és fenntartásának képessége 

- döntési képesség 

- empatikus konfliktuskezelési képesség 

a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- helyismeret 

- legalább 6 év vezetői gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a.) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát (motivációs levél, referenciák) 

b.) az intézményvezetésére vonatkozó részletes szakmaiul és vezetési programját
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c.) az  iskolai  végzettséget,  egyéb  végzettséget,  szakmai  gyakorlatot  (munkáltató  által

kiadott igazolás) kinevezés, megbízási szerződés), nyelvismeretet igazoló okmányok

másolatát, 

d.) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  a foglalkozástól  eltiltás hiányáéra is

kiterjedően

e.) nyilatkozat arról, hogy 

- a pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik és a pályázati

anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges

kezeléséhez hozzájárul 

- megbízása esetén a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz,

- pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához

járul e hozzá 

- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megbízása esetén vállalja az EMMI rendelet 4. §.

(1)  bekezdés  szerinti  tanfolyam elvégzését,  vagy hja  már  elvégezte  az  erről  szóló

tanúsítvány másolatának becsatolása szükséges 

Illetmény, juttatások: 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I.törvény  (továbbiakban  Mt.  )  valamint  a  39/2020.  (X.30.)EMMI rendelet  ide  vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember15. (amennyiben a pályázati eljárás
nem
A pályázat benyújtásának határideje: A honlapon történő megjelentés követő 30. naptári nap
-2022.09.24.

A pályázat benyújtásának helye és módja: 

Postai úton: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal Menyhárt Károly polgármester 
4281 Létavértes, Kossuth u. 4. szám

Személyesen: Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság Létavértes, Kossuth u. 4.
szám I. emelet 15 számú iroda 

A pályázatot  zárt  borítékban  „Könyvtár  és  Művelődési  Ház  intézményvezetői  pályázat”
megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának módja és rendje: 
Az elbírálásra a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 6. §. (1 és (2) bekezdésében meghatározott
határidők figyelembevételével kerül sor. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- Létavértes Városi Önkormányzat honlapja (letavertes.hu)

- Létavértesi Városi Könyvtár és Művelődési Ház honlapja 

- Létavértesi Hírek 

A pályázat kiírója hiánypótlásra egy alkalommal lehetőséget biztosít 3 napos határidővel.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertóthyné Csige Tünde jegyző nyújt
az 52/376-345 telefonszámon. 
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k.m.f.

               Menyhárt Károly sk.                     Bertóthyné Csige Tünde sk.
polgármester                                              jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES

Létavértes, 2022. augusztus 25.

Juhász Judit
titkársági referens   
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